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RBU-sak 88-2021  Møteplan 2022 – Regionalt brukerutvalg  
 
Formål 
Helse Nord RHF har utarbeidet forslag til møteplan for 2022 for RBU, basert på 
møteplan for styret1 vedtatt i styresak 60-2021.  
 
Forslag til møteplan for 2022:  
 

Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 
RBU -møter 
(12-14 dg før 
styremøter)  

 
202 

  
16 

 
73 

 
12 

 
8 

   
19 

 
12 

 
10 
(Tromsø) 

 

Styremøter 
Helse Nord 
RHF 
Vedtatt i styremøte 
26. mai 2021 

 24 
23 

245 27 25 22  24 28 26 23 14 

Styreseminar 
RHF styrene  
Vedtatt i styremøte 
26. mai 2021 

  24-25  
(Tromsø) 

      26-27 
(Bodø) 

  

 
Møtene til Regionalt brukerutvalg legges som hovedregel 12-14 dager før styremøtene. 
Tilpasningen til styrets møteplan sikrer reell medvirkning ved at RBU får kan diskutere 
og gi innspill i aktuelle saker i forkant av styrebehandling. RBUs vedtak refereres i 
tilsvarende styresak.  
 
Møter i arbeidsutvalget 
Det planlegges faste møter i arbeidsutvalget (AU) i forkant av ordinære RBU møter. AU 
vil også kunne behandle saker som ikke kan utsettes til neste ordinære RBU-møte. 
Protokollen fra AU-møtet legges som referatsak i neste ordinære RBU-møte.  
 
Brukerkonferanse 
Det vises til RBU-sak 33-2019 Regional brukerkonferanse i Helse Nord – reisekostnader 
og frekvens framover (RBU-møte 22. mai 2019). Regional brukerkonferansen avholdes 

 
1 Styremøtene i Helse Nord RHF legges rundt den 20. i hver måned, slik at virksomhetsrapporten fra 
forrige måned kan gjennomgås og behandles i styremøtene. Alle styremøter er, som tidligere år, lagt til 
onsdag, med ett unntak. Styremøte i mars er satt til en torsdag grunnet en møtekollisjon.  
2 I tillegg holdes et ekstraordinært RBU-møte i januar i forbindelse med oppdragsdokumentet 2022. 
3 Avholdes tidlig grunnet påske 
4 I det første av to styremøter i februar behandles i all hovedsak oppdragsdokument 2022 til HF-ene og 
Budsjett 2022 – konsolidert.  
5 Årsregnskap og styrets beretning 2021. Årlig melding 2021 sendes administrativt til Helse- og 
omsorgsdepartementet innen 15. mars 2022, styrebehandling 24. mars 2022. 



hvert andre år, første gang i 2019. Neste brukerkonferanse var planlagt avholdt høsten 
2021, men er grunnet pandemien utsatt til våren 2022. 
Felles møte med lederne av brukerutvalgene i underliggende HF 
Et felles møte med ledere av brukerutvalgene i underliggende HF avholdes i forbindelse 
med RBUs møte i november 2022. 
 
Møtested 
Det foreslås også for 2022 at de fleste RBU-møtene avvikles i Helse Nord RHFs lokaler i 
Bodø, slik at gjennomføringen av møtene med deltakelse fra RHF-administrasjonen 
effektiviseres. Med den erfaringen man har opparbeidet seg i 2020 og 2021 legges det 
opp til at noen RBU møter gjennomføres digitalt. Novembermøtet avholdes etter planen 
i Tromsø.  
 
Regionale styreseminarer 
Helse Nord planlegger i 2022 med to regionale styreseminarer, våren og høsten - i 
tilknytning til styremøtene i mars og oktober 2022. Leder i brukerutvalget inviteres til å 
delta i styreseminarer i Helse Nord6.  
 
Regionalt styreseminar:  
• 24. - 25. mars 2022: Tromsø  
• 26. - 27. oktober 2022: Bodø 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Møteplan for 2022 godkjennes som forelagt. 
 
 
Bodø, den 2. september 2021 
 
 
Cecilie Daae 
Adm. direktør 
 
 
Referanseliste: 
Styresak 60-2021 Møteplan 2022 – styret i Helse Nord RHF 
 

 
6 Styresak 75-2006 Regionalt brukerutvalg – plan for brukermedvirkning og observatørordning til styret i 
Helse Nord RHF. Vedtakspunkt 2.  

https://helse-nord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202021/20212605/Styresak%2060-2021%20M%C3%B8teplan%202022%20-%20styret%20i%20Helse%20Nord%20RHF.pdf
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